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 :مقدمـــــة
بشأن معايير ، 2016/رم( لسنة 7رقم ) لمالية والسلع "الهيئة"اهيئة األوراق  رئيس مجلس إدارةقرار ليخضع التقرير التالي 

 هذا بيني  وبصيغته المنصوص عليها من قبل الهيئة. ( 7/2016 القرار) العامةالمؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة  االنضباط
 املهيكل الحوكمة الش كما يبينالقرار، هذا بأحكام  "تبريد" .التقرير مدى امتثال الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع

 .2016ديسمبر  31إلى  2016يناير  1لفترة الممتدة من ل للشركة

 باللوائح االلتزام .1
 المحلية والدولية، ويفي بجميع المتطلبات التي تنصأفضل الممارسات على تبريد على تطوير نظام حوكمة يعتمد شركة عملت 

 2015لعام  2قانون الشركات التجارية رقم  ،عليها تشريعات دولة اإلمارات العربية المتحدة بشأن حوكمة الشركات بما في ذلك
راف هيئة باإلشلاوتقوم  .، حيث أن هذا القرار ينطبق على تبريد بصفتها شركة مدرجة في سوق دبي المالي7/2016 القرارو

 .7/2016 القرارب هاامتثالوالمراقبة والتحقق من مدى 

 الهيكل اإلداري للشركة .2

المنبر حيث يمارس المساهمون حقهم في  يفي هيكل الشركة، وه لصنع القرار األعلىالسلطة هي عتبر الجمعية العمومية ت
 والمصادقة على لمناقشة جدول األعمال المقررسنة  كل السنوي مرةعقد اجتماع الجمعية العمومية تقرير توجهات الشركة. وي  

 ،تقرير مجلس اإلدارة، والحسابات السنوية الموحدة، وإبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية
خاص اللنهائي وبالتالي، فإن المساهمين هم صناع القرار ا المنصرمة. المالية والموافقة على مقترح توزيع األرباح للسنة

 .ثالث سنوات لدورة مدتهاالجمعية العمومية في اجتماع  أعضاء مجلس اإلدارة انتخابعن  نالمسؤولو وهمبتوجهات الشركة، 
ير تقار مدققي الحسابات الذين بدورهم يعرضون على تعيينالجمعية العمومية جتماع الالحاضرون  المساهمون يصادقكما 

 في اجتماعها السنوي. ةعلى الجمعية العمومي التدقيق

 وامتثالها بمقتضياته. 7/2016 قرارمبادئ التطبيق ب شركة تبريدكيف قامت ص األجزاء التالية تلخ  

 (7/2016 القرارمن  3مجلس اإلدارة )المادة 
 سؤولياته.وم تبريد المسائل المتعلقة بتعيين مجلس اإلدارة )المجلس( واألدوار المنوطة بهشركة الخاص بيحدد النظام األساسي 

ما يتعلق  في 7/2016 القرار، للوفاء بالمعايير التي حددها 2016وقد روعي التناسب في فئات عضوية المجلس خالل العام 
 . إلى جانب المهارات والخبرات والقدرات المناسبة لعضوية المجلس واألعضاء المستقلين ،باألعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين

 (7/2016 القرار من 42والمادة  4)المادة  رئيس مجلس اإلدارة
، وهو من األعضاء غير التنفيذين والمستقلين، ويتمتع بخبرة 2016ترأس سعادة وليد المقرب المهيري مجلس اإلدارة في العام 

 والدولية.  اإلقليميةالشركات شؤون واسعة في 

ما ف بأن كل عضو في المجلس قد تصر  على و ،ماعاتعلى المشاركة الفاعلة للمجلس خالل االجت اإلدارةحرص رئيس مجلس 
وضع جدول أعمال االجتماعات، واإلشراف على التواصل باإلدارة تبريد ومساهميها. ويقوم رئيس مجلس شركة يخدم مصالح 

 .ما بينهم فيبين أعضاء المجلس وتشجيع إقامة عالقات بناءة 

 (7/2016 القرار من 45و 44، 43، 40 ،11 وادأعضاء مجلس اإلدارة )الم
ريد تبشركة يتمتع أعضاء المجلس بمهارات وخبرات متنوعة، وتتمثل مهامهم في التصرف بما يخدم المصلحة الفضلى ل

 بات التشغيلية.متطلالد باللوائح والقوانين وأنظمة وإجراءات تهدف إلى التقي   بوضعتبريد شركة ت من قيام إدارة ومساهميها، والتثب  

نه من ي   مابتزويده بالمعلومات الوافية في الوقت المناسب، شركة تبريد لى قيام إدارة ويحرص المجلس ع قرارات ال اتخاذمك ِّ
ه الشركة. يشارك األعضاء في اجتماعات المجلس إلبداء اآلراء المستقلة حول القضايا االستراتيجية  الصائبة التي تؤثر في توج 

راتيجية األهداف االست كما يتابع المجلس أداء الشركة على ضوء ،ئ السلوكية المطلوبةوالمباد ،والموارد والسياسات، والمحاسبة،
 . الموضوعة
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وتفاصيل  ،بتقديم ما ي ثبِّت استقالليتهم، وحفاظهم على السرية، وإفصاحهم عن أي تداول في األسهم ايقوم أعضاء المجلس سنوي  
 .مؤسسات أخرى والمناصب الهامة التي يشغلونها في شركات مساهمة عامة أ

 (7/2016 القرارمن  21أعضاء مجلس اإلدارة )المادة رئيس و مكافآت
جيز إقرار حصة من ي   كما ،عن كل اجتماع بدل حضوراإلدارة الحصول على أعضاء مجلس رئيس ولجيز النظام األساسي ي  

 ومية السنوي.األرباح كمكافأة ألعضاء المجلس رهن ا بموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العم

 (7/2016 القرار من 46لجان مجلس اإلدارة )المادة 
 يقوموا. تها والسلطات المخولة إليهومد   ،التزاماتها تحدد التيالمواثيق  قامت باعتمادوالتي  ،قام المجلس بتشكيل اللجان األربع التالية

  :اماتهابالتز والوفاءأدائها  للتحقق منهذه اللجان بشكل منتظم بمتابعة المجلس 

   ،لجنة الترشيحات والمكافآتب.     لجنة التدقيق؛ .أ
 ث. لجنة المشاريع   اللجنة المالية؛ و .ب

 
 .7/2016قرار ال بموجبلجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت تم تشكيل 

 عرضهاقبل  عليهاوتصادق ة على الموارد المالية للشرك كبير من شأنها أن تؤثر بشكلت راجع اللجنة المالية جميع المسائل التي 
عمليات االقتراض، وترتيبات التحوط، ودراسات الجدوى للمشاريع الهامة، وإعداد  ،موافقة المجلس ويشمل ذلكلحصول على ل

 التقارير المالية والميزانيات.

موافقة ى عللحصول ل عرضهتتحقق لجنة المشاريع من جدوى كل مشروع جديد وتضمن خضوعه ألعلى مستويات التدقيق قبل 
 . المجلس

 (7/2016 القرار من 47)المادة  الترشيحات والمكافآتلجنة 
ل بين ، والتعيين واإلحالاتلجنة الترشيحات والمكافآت المجلس في االضطالع بمسؤولياته في ما يتعلق بالمؤهالت، والتعويضتساعد 

جلس اإلدارة وتعمل بشكل مستمر على مراقبة استقاللية أعضاء موظفي اإلدارة العليا. كما تشرف اللجنة على عملية الترش ح لعضوية م

 لمزيد من التفاصيل حول لجنة التدقيق(. 6أنظر المادة )المجلس المستقلين 

 (7/2016 القرار من 48لجنة التدقيق )المادة 
 الماليةنظمة ألاالمراقبة و نظمةألتقوم بمراقبة البيانات المالية، وتجدد وتوصي بالتغييرات للجنة التدقيق اإلدارة مجلس شكَّل 

على نشاط  . كما تشرف اللجنةمعهممناسبة  اتعالقبناء  علىوتحرص مدققي الحسابات الخارجيين  وتقوم بتعيينتبريد، شركة ل
ة لمزيد من التفاصيل حول لجن 6أنظر المادة ) الداخليةلرقابة اتوافق على التوصيات التي من شأنها تحسين والرقابة الداخلية 

 .التدقيق(

 (7/2016 القرار من 50الرقابة الداخلية )المادة 
والموضوعية والموثوقة، فضال  عن ضمان بيئة  ،إن مهمة الرقابة الداخلية منوطة بالمجلس، وهي التي تقدم له المشورة المستقلة

من المجلس يض والواجبات المسندة إليهم. ولإلدارة العليا بهدف مساعدتهم في تأدية مهامهم ،وللجنة التدقيق ،رقابة داخلية للمجلس
رورة والتأكيد على ض ،والتعامل مع قضايا المخاطر والتحكم بها ،فاعلية الرقابة الداخلية من خالل مراجعة أعمال لجنة التدقيق

ا قيام إدارة  داخلية الرقابة المناقشة قضايا المخاطر والرقابة الداخلية في كل اجتماع من اجتماعات المجلس. يضمن المجلس أيض 
  لمزيد من التفاصيل عن مهمة الرقابة الداخلية(. 9)انظر المادة . ابمراجعات داخلية سنوي  

 (7/2016 القرارمن  36مدقق الحسابات الخارجي )المادة 
شركة حسابات ل اخارجي   مدقق ا الشرق األوسط -توش ولويت يدالسادة/ بتعيين مجلس اإلدارة  قامبناء  على توصيات لجنة التدقيق، 

استقاللية المدقق على المجلس  حرصي. 2016تبريد، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي المنعقد في العام 
 الخارجي الذي يتمتع بصالحيات واسعة لرفع التقارير إلى الجمعية العمومية والهيئات التنظيمية.



 2016 اتتقرير حوكمة الشرك 

 
 

5 

 (7/2016 القرارمن  9لإلدارة )المادة السلطة  تفويض
جلس اإلدارة مكما أنَّ  .االستراتيجيةتبريد اإلرشادات والتوجيهات الرامية لتحقيق األهداف شركة العليا ل اإلدارةيقدم المجلس إلى 

 ةاليومي باألعمالمهمة القيام شركة تبريد إدارة المجلس  ل  وك   ، حيثعن المساهميننيابة   ورقابة الشركةمسؤول عن توجيه 
 .2016يوليو  27تاريخ في المنعقد  هلمجلس في اجتماعاالمصادق عليها من قبل و ،المفوضةالسلطة  من خالل ةالخاصة بالشرك

 بعد انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة الجدد فيللتعديل وموافقة المجلس في االجتماع األول له هذه السلطة المفوضة تخضع وس
سنوات وموضع  ثالث لمدةذلك صالحة  بعد تكونو، 2017مارس  6يخ تار الذي سينعقد فيالجمعية العمومية السنوي  اجتماع

 :مراجعة وتعديل )إذا لزم األمر( من قبل لجنة التدقيق والمجلس

 . المصاريف، المشتربـات، و2 ؛األخرى وااللتزاماتالتعاقدات  .1
 االستثمارات .3

 
ة وكالقام مجلس اإلدارة بمنح جلس اإلدارة. م موافقة ، سيتطلبوخالف ذلكمن الحاالت التالية يوجد حد أقصى  حالة في كل
الحياتها تتوافق ومدة ص المفوضة.للسلطة تنفيذا السلطة المبلغ المنوه عنه سابقا(  هذه للرئيس التنفيذي )على أن ال تتعدى  عامة

ة باإلدارة العليا أما كل السلطات والصالحيات والمسؤوليات األخرى المتعلق . مع مدة صالحية وثيقة تفويض السلطة لإلدارة
أو /ولنظام األساسي للشركة ل المسائل المخصصة تلك وتخضعلنظام األساسي للشركة ل فهي منوطة بالمجلس وفق اللشركة 

 الجمعية العمومية للشركة.اجتماع في  لموافقة المساهمين المعمول بهاالقوانين واألنظمة 
ليها لطة إليها للقيام بالتكليفات التالية التي يتم مراجعتها بانتظام والموافقة عا يقدم المجلس توجيهاته لإلدارة العليا ويفوض السمك

 من قبل المجلس:
 . سياسات الشركة؛5   الخمسية؛ االستراتيجية الخطة .4
 . مؤشرات األداء الرئيسية؛7    السنوية؛ الميزانية .6
 باألهداف مقارنة   األداء لقياس دورية تقارير .8

 
 (7/2016 القرارمن  35و 34و 33 الموادحقوق المساهمين )

لهذا الغرض، و .س اإلدارةلميثاق مجهذا االلتزام في ويرد  ،بحقوق المساهمين المتعلقةمجلس بالحفاظ على أعلى المعايير اليلتزم 
 ذلك. ا لتحقيق  بنك أبوظبي الوطني و سوق دبي المالي من خاللالمساهمين للتواصل مع  مناسبة آلية  تبريد  شركةوضعت 

 
حصول كل  ضمانفي هذا االطار هو لوسوق دبي المالي  ودور بنك أبوظبي الوطنيالتواصل مع المساهمين من  الهدفإن 

 خالتاريفي  اجتماعات الجمعية العمومية لحضورالمساهمين  وإخطار، مساهم على التقارير المالية والمعلومات ذات الصلة
  .في الوقت المناسب م عند اعتمادها تصل إلى كل مساهممن أنَّ أرباح األسه دوالتأك، المقرر قانون ا

والمشاركة في االجتماعات  ،والتصويت ،تبريد حقوق المساهمين في الحصول على المعلوماتشركة يحدد النظام األساسي ل
 واالطالع على المعلومات المتعلقة بالمرشحين لعضوية المجلس.

 (7/2016 القرارمن  11فقرة  43)المادة قواعد السلوك المهني 
 ،اباتهاحسومدقق  ،وموظفيها ،المجلس تتوقعه منالذي السلوك نمط تبريد شركة ح مدونة قواعد السلوك المهني الخاصة بتوض  

القانون، والعمالء،  وتجاهمع بعضهم البعض،  بشأن حسن التصرف مهام الشركةالقيام ببعض إليهم  الموك لواألشخاص 
 المجتمع. وأصحاب المصالح و والموردين

  تداوالت أعضاء مجلس اإلدارة .3
ألوراق التداول في اعمليات قواعد تحكم  التداولسياسة والسوق  الئحة سلوكياتوكذلك  ،دليل إجراءات حوكمة الشركات يتضمن

بة، بحيث ال ي سمح ألي عضو من أعضاء المجلس أو مو في ظالمالية الخاصة بالشركة من قبل أعضاء المجلس وعائالتهم المقر 

 تبريد بالتداول أثناء فترة التعتيم التي تتزامن مع المسائل الحساسة قيد اإلجراء أو النظر. شركة 
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داول عن عمليات ت إبالغهاحيث لم يتم  تبريد على تفاصيل التداول اليومي على أسهمها من سوق دبي المالي،شركة تحصل و
بة عل  . 2016ى مدى فترات التعتيم خالل العام ألسهمها تعود ألعضاء المجلس أو عائالتهم المقر 

 
  :2016 لعامفي ا ألسهم الشركة (المقربين أسرهم)وأفراد تداوالت أعضــاء مجلس اإلدارة و ملكية تفاصيلالجدول التالي  يوضح

 

 المنصب االسم
 في كما المملوكة األسهم

31/12/2016 
 عملية إجمالي

 الشراء
 عملية إجمالي

 البيــع

 659,038 87,083 0 رئيس مجلس اإلدارةنائب  القبيسي خالد عبدهللا

 0 0 19,917,710 عضو مجلس اإلدارة عبد الرؤوف وليد البيطار

 تشكيل مجلس اإلدارة .4

 تأليف مجلس اإلدارة)أ(   4
بر ديسم 31تها، كما في مجلس من حيث االستقاللية وفئة العضوية ومد  العضو من أعضاء  يوضح الجدول التالي تفاصيل كل

2016: 
 

 تاريخ االنتخاب فئة العضوية المنصب االسم

 2008 مستقل غير تنفيذي رئيس مجلس اإلدارة وليد المقرب المهيري

 2008 مستقل غير تنفيذي رئيس مجلس اإلدارةنائب  خالد عبدهللا القبيسي

 2014 مستقل غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة فهد سعيـــد الرقبــاني

 2011 مستقل غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة ريسيأحمد يحيى اإلد

 2008 مستقل غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة إبراهيم أحمد األنصاري

 2004 مستقل غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة عبد الرؤوف وليد البيطار

 2008 مستقل غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة علي سعيد البادي الظاهري

 2011 مستقل غير تنفيذي مجلس اإلدارة عضو خالد صالح الراشدي

 2014 مستقل غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة محمد الحريمل الشامسي

ح لهذا المنصب عند اإلعالن عن فت سيدةوذلك لعدم ترش ح أي  ،تبريد ال تشغل حالي ا أي سيدة منصب ا في مجلس إدارة شركة
 .2014في  باب الترشيحات

 عضويتهمومدة اإلدارة  انتخاب أعضاء مجلس)ب(  4
دة م  بمقتضيات النظام األساسي لشركة تبريد فإناإلدارة. وعمال   مجلس أعضاء وإقالة انتخابصالحية العمومية  لجمعيةل

تنتهي و 2014لعام في االذين تم انتخابهم األعضاء  جميع كما أن .ثالث سنواتلتمتد كل عضو من أعضاء المجلس ية عضو
المجلس عن طريق االقتراع  أعضاء انتخابيتم . 2017 عاملفي ا انتخابهمإلعادة  ينمؤهل 2017م عافي ال عضويتهممدة 

 أعضاء اللجان. بانتخاب الحقا   اإلدارة مجلس يقومو ،السري

 2016 العام خالل ( السير الذاتية ألعضاء المجلس وعضوياتهم في شركات مساهمة عامة أخرىت) 4
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  المهيـــري المقرب وليـد
  اإلدارة مجلــس ــسرئي

 
 

 

 

 

 الناشئة للقطاعات التنفيذي والرئيس مبادلة، لمجموعة التنفيذي الرئيس كنائب منصبه بحكم المهيري المقرب وليد يتولى

 للعقارات ومبادلة الصحية، للرعاية مبادلة على ويشرف للشركة، واالستراتيجية والتشغيلية التجارية األنشطة تطوير مسؤولية
 في عضويتهباإلضافة إلى و ع.المشاري وخدمات التكنولوجيا وحدة إلى إضافة   مبادلة، استثمارات ومحفظة التحتية، والبنية
رئيس النائب ويشغل منصب  أبوظبي، - كلينك كليفالند مستشفى إدارة يترأس المهيري مجلسمبادلة  لمجموعة االستثمار لجنة

، "مصدر" شركة أبوظبي لطاقة المستقبلو ،للبترول مبادلة شركة لس إدارةمج يشغل عضوية كما ،.في الدار العقارية ش.م.ع

 في هارفارد جامعة من ماجستير شهادة المهيري يحمل وشركة طموح لإلستثمار، وانفستكورب بنك وشركة "تمكين".
 .المتحدة الواليات في تاون جورج جامعة من الخارجية الخدمة في علوم وبكالوريوس المتحدة، الواليات

 القبيســــــي عبــدهللا خالــد
 نائب رئيس مجلس اإلدارة

 

 

 الموارد رئيس منصب القبيسي عبدهللا خالد يشغل
ويتولى مسؤولية تنمية مبادلة،  لمجموعة البشرية

المواهب،  استقطابوالمسيرة المهنية للموظفين، 
إدارة األداء. قبل والتوطين والتدريب والتطوير، و
في  االستثمار إدارة رئيسمنصب  لىتو ،بمبادلة لتحاقها

كما ترأس إدارة التمويل  ،كابيتال إنترناشونالشركة 
حيث رك ز على  ،بنك أبوظبي الوطنيفي والتطوير 
تولى ويللبنك. الخدمات المصرفية االستثمارية تطوير 

 أبوظبي شركة إدارة عضوية مجلسا القبيسي أيض  
 العالمية تاإلمارا المستقبل "مصدر"، وشركة لطاقة

وغلوبل فاوندريز  ،للبترول مبادلة ة، وشركلأللمنيوم

 في بكالوريوس شهادة مل القبيسيودار التمويل. يح
 األمريكية، بوسطن جامعة من والعمليات المالية اإلدارة
 جورج جامعة من العلوم في الماجستير ودرجة
 حصوله إلى باإلضافة المتحدة، الواليات في واشنطن

( CFAالمعتمدين ) الماليين المحللين عهدم عضوية على

 .2003في عام 

 

 
 الرقبانـــــي سعيــــد فهـــــــد

 اإلدارة مجلـــــــس عضــــــو

 
 
 

 يأبوظب لمجلس العام المدير منصب الرقباني سعيد فهد شغل
 إلى الرقباني نضموقد ا. 2010 سبتمبر االقتصادي منذ للتطوير
 بصفته 2008 يونيو في صادياالقت للتطوير أبوظبي مجلس
 والخاص العام القطاع من كل وبمساندة العام، المدير نائب

 ساهمت التي المبادرات من عدد أطلق المجلس في فريقه وبمساعدة
 إلمارة 2030 االقتصادية الرؤية وغايات أهداف تحقيق في

 الشركات من العديد إدارة مجالس في عضو أنه كما. أبوظبي
 القابضة والشركة اإلمارات حديد وشركة ،بيتالكا الواحة منها

 في الماجستير درجة على الرقباني حصل(. صناعات) العامة
 ىوعل فرنسا، في لإلدارة ليل كلية من المخاطر وإدارة التمويل
 ةاألمريكي الجامعة من الدولي االقتصاد في البكالوريوس درجة
 .باريس في
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  اإلدريســـــي يحيــــى أحمــــد
 اإلدارة مجلـــــــس عضــــــو

 
 
 

 التنفيذي الرئيس منصب اإلدريسي يحيى أحمد يشغل
 للتنمية المبادلة شركة في والصناعة التكنولوجيا لقطاع

 استثمارات على اإلشراف مسؤولية ويتولى ،(مبادلة)
 والمعادن الموصالت، أشباه قطاعات في "مبادلة"

 في عضويته إلى باإلضافة العامة، والمرافق والتعدين،
 اإلدريسي ويترأس . مبادلة لمجموعة االستثمار لجنة

تي أم  وشركة فاوندريز، غلوبل شركة إدارة مجلس
 من كل   إدارة مجلس في عضو وهو ،رزشماينيغ فانت

 وشركة مصدر"،" المستقبل لطاقة أبوظبي شركة
 للبترول، وشركة مبادلة لأللمنيوم، العالمية اإلمارات
 وشركة غينيا للطاقة، القابضة "إن إم إس" وشركة
 شهادة اإلدريسي يحمل ". دي إم إيه" وشركة ألومينا

 باريس كلية من الصناعية الهندسة في البكالوريوس
ا حاصل   وهو فرنسا، في المركزية  شهادة على أيض 
 معهد من الميكانيكية الهندسة في العلوم ماجستير

 تحدةالم الواليات في" للتكنولوجيا ماساتشوستس"
 .األمريكية

 

  األنصــاري أحمــد إبراهيـم
 اإلدارة مجلــــس عضــــــو

 
 

 

 لشركة التنفيذي الرئيس منصب األنصاري أحمد إبراهيم شغل
 وقبل .العربية المتحدة اإلمارات دولة في للطاقة دولفين

 كنائب، 2003 أكتوبر في للطاقة دولفين لشركة انضمامه
 اعام   امدير   األنصاري عمل مشاريع،ال لشؤون التنفيذي لرئيسل

 هيئة الحق ا مع دمجها تم التي والكهرباء للماء االتحاد لشركة
ا  األنصاري عملو .أبوظبي وكهرباء مياه  اعام   18 لمدةأيض 
 . يحمل األنصاريأدنوك() الوطنية أبوظبي بترول شركةفي 

 لويزيانا جامعة من الكهربائية الهندسة في بكالوريوس شهادة

 .األميركية المتحدة بالواليات للتكنولوجيا

 

  البيطـــــــار الرؤوف عبـــد
 اإلدارة مجلــــس عضــــــو

 
 

 

 التنفيذي الرئيس منصب البيطار الرؤوف عبد يشغل
 كما السعودية، في ونستله المنهل مياه مصانع لمجموعة

 في الشركات إدارة مجالس من العديد عضوية يشغل
 الشرق مصنعتبريد السعودية، و :منها األوسط الشرق
 الينابيع مصنعو ،)مسك) المتخصصة للكابالت األوسط

 للقوالب األوسط الشرق مصنعو للمرطبات،
 الخليجية، العزل مجموعة شركةو والبالستيك،

. شاكر - جي إل ومصنع شاكر شركات مجموعةو

 الهندسة في علوم بكالوريوس درجة البيطار يحملو
 بالواليات نيويورك في سيركيوز معةجا من المدنية
 .األمريكية المتحدة

 الظاهري البـادي سعيـد علـي
 اإلدارة مجلـــــــس عضـــــو

 
 
 

 في المنتدب العضو منصب الظاهري البادي سعيد علي شغل
 الموانئ لعمل والمنظمة المطورة الجهة للموانئ، أبوظبي شركة

 في اعام   20 من أكثر وأمضى. أبوظبي في الصناعية والمناطق
 خاللها شغل (أدنوك) الوطنية أبوظبي بترول شركات مجموعة
 من لعدد إدارة وعضو مجلس إدارة مجلس رئيس منصب
 المتحدة العربية اإلمارات لدولة ممثال   كانقد و ،أدنوك شركات

 شهادة البادي ويحمل 1998 – 1987 عامي بين أوبك منظمة في
 الواليات في إنديانا جامعة من ريةاإلدا العلوم في بكالوريوس

 . األمريكية المتحدة
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  الراشــــدي صالـــــح خالـــد
 اإلدارة مجلـــــــس عضــــــو

 
 
 

 الشؤون إدارة مدير منصب الراشدي صالح خالد يشغل
 ىويتول للتنمية، المبادلة شركة في للمجموعة الحكومية
 إمارة حكومة مع والتواصل التنسيق إدارة مسؤولية
 الجهات إلى باإلضافة فيها، المعنيين والمسؤولين أبوظبي

 خرىاأل والتنظيمية التشريعية والمؤسسات العالقة، ذات
 انضم. والخارج المتحدة العربية اإلمارات دولة في

 ،2002 العام في تأسيسها منذ مبادلة في للعمل الراشدي
 الحكومية الشؤون مجال في واسع نطاق على عمل حيث

 شركة إدارة مجلس الراشدي ويترأس. والدولية محليةال
 أبوظبي شركة إدارة مجلس وعضوية مارين، صفوة
 شهادة الراشدي يحمل. ألومينا غينيا وشركة السفن، لبناء

 وتسويق مالية اختصاص األعمال إدارة في بكالوريوس
 المتحدة الواليات في دنفر -كولورادو جامعة من

 .األمريكية

 الشامسي حريمــلال محمــــد
 اإلدارة مجلـــــــس عضــــــو

 
 
 

 وحدة في أول رئيس نائب منصب الشامسي الحريمل محمد يشغل
 على اإلشراف ويتولى للتنمية، المبادلة شركة في الصناعة

 محطات تشمل والتي المرافق قطاع في الشركة استثمارات
 . اإفريقي وشمال األوسط الشرق في المناطق تبريدو الطاقة،
 "سي إي اتش" من أعمال إدارة ماجستير شهادة الشامسي يحمل
 وبكالوريوس باريس، في األعمال إلدارة العليا الدراسات كلية
 اإلمارات بدولة الشارقة في األمريكية الجامعة من أعمال إدارة

 .المتحدة العربية

 

 
 ( مكافآت أعضاء مجلس اإلدارةث) 4

 لتالي:على النحو امجلس الأعضاء ي كافئ 
 

   حتسبعن حضور كل اجتماع من اجتماعات المجلس ولجانه. وي   امقرر   يتقاضى كل عضو من أعضاء المجلس بدال 
 البدل لسداد "النفقات النثرية" لقاء حضور اجتماعات المجلس؛ و

  من صافي األرباح، وذلك بعد تخصيص %10يجوز للجمعية العمومية أن تقر مكافأة ألعضاء المجلس تصل إلى 
ا للمساهمين.ا من رأسبحد أقصى  %5ومن صافي األرباح لالحتياطي القانوني  10%  لمال أرباح 

 
 باإلضافة إلى بدالت، 2016العام  فيالمدفوعة ألعضاء المجلس اإلجمالية ما يلي جدول بدالت الحضور والمكافآت  في

 :2017عام ي الف التي ستعرض للموافقة في اجتماع الجمعية العموميةوالمكافآت  الحضور
 

 المجموع بالدرهم بدالت حضور االجتماعات والمكافآت

بعد مصادقة الجمعية العمومية في  2016عام في الوالمدفوعة  2015للعام مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
 األخيراجتماعها 

7,125,000 

صى بدفعها 2016بدالت حضور اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه للعام   0 2017في العام  المو 

مصادقة الجمعية العمومية عليها  ستدفع بعدوالتي  2016لعام ل الموصى بهامكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
 2017في العام في اجتماعها القادم 

7,125,000 
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 2016مجلس اإلدارة في العام  ت( اجتماعاج) 4
 ة:في التواريخ التالي 2016اجتماعات خالل العام  ستةعقد المجلس 

 31 ؛ 2016 يناير 

 24 ؛ 2016 فبراير 

 27 ؛ 2016أبريل 

 27 ؛2016 يوليو 

 26 ؛ و2016 أكتوبر 

 15 2016 ديسمبر  

 سواء بشخصهم أو من خالل توكيل:فيها خبوا يوضح الجدول التالي حضور األعضاء الجتماعات المجلس للفترة التي انت  
 

 مـــــــــاالس
 عدد االجتماعات

المنعقدة في العام 
2016 

 بالوكالة الحضور

 وليد المقرب المهيري

 اجتماعات 6

5 - 

 - 6 خالد عبدهللا القبيسي

 2 4 فهد سعيـــد الرقبــاني

 1 4 اإلدريسيأحمد يحيى 

 - 3 إبراهيم أحمد األنصاري

 - 3 عبد الرؤوف وليد البيطار

 - 4 علي سعيد البادي الظاهري

 - 6 خالد صالح الراشدي

 1 5 حريمل الشامسيمحمد ال

 ( اختصاصات مجلس اإلدارة ح) 4 
 قيام بماللمعها  يعملومجلس توجيهات استراتيجية لفريق اإلدارة العليا ال ي قد مالحوكمة، والسليمة ممارسات التماشي ا مع 

 يلي:
  

 تعيين الرئيس التنفيذي وكبار الموظفين التنفيذيين؛ 

  يتوقع المجلس من الشركة العمل في نطاقها؛ السياسات التي تحدد المبادئ التيوضع 

  الموافقات المطلوبة من المجلس؛ مستويات الذي يحددالمجلس  منالمعتمد السلطة تفويض 

  من قبل المجلسوالعائدات واألرباح المطلوبة  ،الخطط االستراتيجية المعتمدة من المجلس وأهداف النمووضع 
 وآلية إعداد التقارير لتقييم النتائج؛

 داخلية؛الرقابة المخاطر وبيئة الإدارة مان قوة وفاعلية ض 

  سالمة التقارير المالية؛ضمان 

 اإلفصاح السليم والتواصل مع المساهمين؛ و 

  فريق إدارة متمرس من ذوي المؤهالت والخبرات العاليةتعيين 
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 شركةمارسها التالتي على النشاطات متوازنة وفعالة رقابة داخلية آلية العناصر المذكورة أعاله في تحقيق كل من هم اتس
 مراقبتها بشكل فعال.ببحيث تسمح للمجلس 

 ( اإلدارة التنفيذيةخ) 4
دارة إلالمجلس  يوكلهالدور الذي  مجلس اإلدارة منوتفويض السلطة المعتمد الشركات  دليل إجراءات حوكمة يوض ح
جي، والتخطيط االستراتي ،شركةال ألعمالليات اليومية اإلشراف على العم ،تشمل المسؤوليات األساسية لإلدارةو .الشركة

 وإعداد الميزانيات والتقارير المالية وإدارة المخاطر.

عيينهم ما يلي قائمة بأسماء ومناصب فريق اإلدارة التنفيذية، وتواريخ ت تتألف اإلدارة التنفيذية من ثالثة رؤساء تنفيذيين. في
 :لم تستحق بعد 2016أخرى للعام نقدية أو عينية وأي مكافآت  2016العام  في ومكافآتهم

 

 أخرى/ كافآتم
 للعام مستقبلية

2016 

 2016 العام مكافآت

 )درهم(

في  الرواتب والبدالت
  درهم( ) 2016 العام

تاريخ 
 التعيين

 االســـم المنصب

 جاسم حسين ثابت الرئيس التنفيذي 2012 1,944,813 1,797,513 0

 ستيفن ريدليجتون الرئيس المالي التنفيذي 2015 1,453,978 567,350 0

 هاميش بيتر جوست المستشار القانوني العام 2011 1,222,994 456,641 0

 2014 1,337,725 039و303 0
نائب رئيس تنفيذي تطوير 

 وتنفيذ األعمال
 د. يوسف الحمادي

0 178,000 1,332,000 2015 
نائب رئيس إدارة الموارد 

 البشرية
 وقيأحمد المرز

 حماد رباي نائب رئيس تطوير األعمال 2016 549,139 0 0

0 37,800 632,298 2014 
نائب رئيس بالوكالة إدارة 

 الصحة والسالمة
 صبوح أصغر

0 39,000 693,621 2010 
نائب رئيس إدارة التدقيق 

 الداخلي والمخاطر
 أمندا ويب

 كار أويكون  مستشار الشركات التابعة 2009 1,069,618 200,965 0

0 0 0 2017 
نائب رئيس إدارة اإلعالم 

 والعالقات العامة
 ليلى المراعشي

 
 العالقةاألطراف ذات  معامالت( د) 4
 .2016عام الفي أي اتفاقية مع أطراف ذات العالقة خالل طرف ا تبريد شركة تكن لم 

 التنظيمي الهيكل)ه( 4
 .التقرير هذا من( 2) رقم الملحق في مرفق تبريد لشركة التنظيمي الهيكل

 جيرالخامدقق الحسابات   .5
 اريخ ت الجمعية العمومية المنعقد فياجتماع في ا لحسابات شركة تبريد مدقق ا خارجي   الشرق األوسط - توشولويت يتم تعيين د

خدمات  رحت لتقديمط   تنافسية بموجب مناقصةتدقيق شركات  أربعمن بين لويت يتبريد د وقد اختارت شركة. 2016مارس  2
  سنة.تدقيق لمدة ال

 ،يةيباالستشارات الضرو ،خدمات التدقيق حيث تقدمالرائدة في المنطقة، الخدمات شركات  إحدىتوش وديلويت تعتبر 
شركة  كما تعتبر ديلويت .ومدير وموظف ،شريك 3000أكثر من وا بلد   15ا في مكتب   26االستشارات المالية من خالل و
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 الضرائب مراجعةلتصنيف ا )وفق   2010عام الفي دول مجلس التعاون الخليجي منذ  األولى رجةالدمن  استشارات ضريبية
عمل في منطقة الشرق األوسط،  صاحبأفضل شملت  العديد من الجوائز في السنوات القليلة الماضية حصدت وقد ،الدولية(

احازوأفضل شركة استشارية، و ن من قبل معهد المحاسبي لتدريب والتطويرافي للتمي ز جائزة الشرق األوسط على  ت أيض 
  .وويلز بريطانياالقانونيين في 

 هو موضح في خطة التكليف: ، كما2016المالية للسنة  الحسابات تدقيقنورد في ما يلي نطاق عمل 

 إبداء الرأي في البيانات المالية الموحدة السنوية وفق ا لمعايير التقارير المالية الدولية؛ 

 وفي البيانات المالية لجميع الشركات التابعة والزميلة لشركة تبريد وفق ا لمعايير التقارير المالية الدولية؛  إبداء الرأي 

  34مراجعة البيانات المالية الموحدة المرحلية ربع السنوية وفق ا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 :2016عام للشركات تبريد يتضمن الجدول التالي أتعاب التدقيق السنوي وربع السنوي لمجموعة 
 

  لويت وتوشيد مدقق الحسابات الخارجي 

 1 عدد السنوات كمدقق حسابات خارجي 

 638,082  2016إجمالي أتعاب التدقيق للعام 

 0  2016أتعاب لخدمات إضافية في العام 

 إضافية خدماتتوجد ال  طبيعة الخدمات اإلضافية

 إضافية خدماتال توجد  تبريدشركة  معينته نغير الذي ينخارجي ينلمدقق 2016أتعاب لخدمات إضافية في العام 

 لجنــــة التدقيـــــق . 6
 لجنة الذي يشمل:اليحدد ميثاق لجنة التدقيق المعتمد من المجلس دور 

 ا ضمان وفاء ،تقديم التوصية للمجلس بشأن التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ته التزامابلمدقق الخارجي ا وأيض 
 المهنية والتعاقدية؛

 األحكامواالفتراضات و ،إقرار الحسابات ربع السنوية والسنوية بعد النظر في سياسات ومعايير المحاسبةمراجعة و، 
 والتقيد بالقوانين وأي مسائل هامة أو غير اعتيادية؛

 تقييم مستمر ألنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر؛ 

 إليها المدقق الداخلي وتقديم التوصيات بشأنها؛ النظر في النتائج التي يتوصل 

 وضع إجراءات تسمح للموظفين بطرح المسائل التي تتعلق بالرقابة الداخلية أو التقارير المالية؛ و 

  أنشطة لجنة التدقيقب تتعلقرفع تقارير لمجلس. 

 :2016يوضح الجدول التالي عضوية لجنة التدقيق خالل العام 

 األعضاء 2016 العام دة العضوية فيم المنصب فئة العضوية

 خالـد صالح الراشـدي 2016ديسمبر  31يناير إلى  1من  رئيس اللجنة مستقل وغير تنفيذي

 علـي البادي الظاهري 2016ديسمبر  31يناير إلى  1من  عضو مستقل وغير تنفيذي

 بانـــيفهـد سعيــد الرق 2016ديسمبر  31يناير إلى  1من  عضو مستقل وغير تنفيذي

 محمد الحريمل الشامسي 2016ديسمبر  31فبراير إلى  24من  عضو مستقل وغير تنفيذي
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 :التواريخ التالية في 2016العام خالل  اجتماعات   ةلجنة التدقيق أربععقدت 

 25 ؛2016 يناير 

 26 ؛2016 أبريل 

 26 ؛ و2016 يوليو 

 25 2016 أكتوبر 

 :اللجنةخبوا فيها لعضوية للفترة التي انت  ، 2016لعام في اعات لجنة التدقيق يوضح الجدول التالي حضور األعضاء الجتما

 2016 العام مدة العضوية في األعضاء
المنعقدة  عدد االجتماعات

 2016في العام 
 الحضور

 2016ديسمبر  31يناير إلى  01من  ديــــح الراشــــــد صالــخالـ

 اجتماعات 4

 

2 

 3 2012ديسمبر  31يناير إلى  01من  هرياالبادي الظسعيد ي ــعل

 4 2016ديسمبر  31يناير إلى  01من  يـــالرقبانــــد ــــسعيد ــــفه

 3 2016ديسمبر  31فبراير إلى  24من  يـــد الحريمل الشامســمحم

 لجنة الترشيحات والمكافآت . 7
ؤون الموارد البشرية والمكافآت. وتشمل المسؤوليات تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مساعدة المجلس في إدارة فاعلة لش

 في ميثاق اللجنة المعتمد من المجلس:المبينة الرئيسية 

 التحقق من استمرار استقاللية أعضاء المجلس المستقلين؛ 

 اإلشراف على ترشيحات عضوية مجلس اإلدارة؛تنظيم وال 

  البشرية؛ لسياسات واإلجراءات الخاصة بالموارد منتظمة لمراجعة ووضع 

  لمنح المكافآت، وشروط التوظيف وتعديالته، والمزايا والبدالت،  عامةصياغة ومراجعة سنوية إلطار وسياسة
، االعليواإلدارة  مستوى الموظفين،على والعمالة الزائدة  ،والمعاشات التقاعدية، واإلكراميات، والتقاعد المبكر

 اإلدارة؛ باإلضافة إلى مكافآت أعضاء مجلس 

 ؛ وعلى المستويات التنفيذية العليامناسبة ن وجود خطط إحالل ضما  

 مراجعة وتعيين وإنهاء خدمات موظفي اإلدارة العليا والموافقة عليها 

 :2016خالل العام  عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت يوضح الجدول التالي

  :التواريخ التالية في 2016 العامخالل  اجتماعين عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت

 22 ؛ و2016 فبراير 

 04 2016 ديسمبر  

 األعضاء 2016مدة العضوية في  المنصــب فئة العضوية

 يــــدهللا القبيســـالد عبـــخ 2016ديسمبر  31إلى  فبراير 24من  رئيس اللجنة يمستقل وغير تنفيذ

 علي سعيد البادي الظاهري 2016 فبراير 24يناير إلى  1من  ()مستقيل رئيس اللجنة مستقل وغير تنفيذي

 ارـوليد البيط الرؤوفد ـعب 2016ديسمبر  31يناير إلى  1من  عضو مستقل وغير تنفيذي

 د الحريمل الشامسيـــمحم 2016ديسمبر  31يناير إلى  1من  عضو وغير تنفيذي مستقل
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 للجنة:اخبوا فيها لعضوية التي انت   األعضاء الجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت للفترة التالي حضوريوضح الجدول 

 المطلعين األشخاص تعامالت على واإلشراف متابعةال لجنة (8
لجنة تشكيل  لكوكذوتعامالتهم طلعين الم األشخاصمسودة سياسة  إنهاءبصدد شركة تبريد فإن ( 7/2016) القرارب عمال  

األسهم من قبل أعضاء مجلس اإلدارة  وملكياتتعامالت  تنظيمتتولى مهمة  المطلعين األشخاص تعامالت على واإلشراف متابعةال
في ه المقرر عقداجتماعه  في اإلدارة مجلس لموافقةسياسة األشخاص المطلعين وتعامالتهم عرض وست   تبريد. وموظفي شركة
  .بالعمل وفق ا للسياسة المعتمدة بعد ذلك اللجنة ومث ستق، حي2017 أواخر فبراير

 

 ( نظام الرقابة الداخلية9
الموضوعية و، أنشأ المجلس إدارة الرقابة الداخلية بهدف تقديم المشورة المستقلة، (7/2016) القرارمن  50 بالمادة عمال  

، واإلدارة العليا لمساعدتهم على االضطالع بمهامهم فضال عن ضمان بيئة رقابة داخلية للمجلس، ولجنة التدقيق ،والموثوقة
 وواجباتهم. ويقر المجلس بمسؤوليته عن المراجعات الدورية وعن فاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة.

 ثل دورويتم وموضوعية.باستقاللية العمل لها وتعمل تحت إشراف لجنة التدقيق، مما يتيح  ،مجلسللالرقابة الداخلية إدارة بع ت  ت  
 :للقيام بما يليلوفاء بمسؤولياتها على االعليا في مساعدة اإلدارة  الرقابة الداخلية

 ؛قوية داخليةبيئة رقابة  تطوير   ● ممارسة الحوكمة الرشيدة؛لنموذج  اتباع 

 التقيد بالقوانين واللوائح والسياسات   ●  التعرف على المخاطر وإدارتها؛ و 

مهام إدارة الرقابة الداخلية، وهي حاصلة على لتتولى ، 2016خالل العام  ةالداخلي لرقابةل اضابط   ندا ويبالسيدة أم تم تعيين
 يالاحت، وشهادة مدقق داخلي معتمد، وشهادة فاحص إيرلنداهد المحاسبين القانونيين في ــشهادة محاسب قانوني معتمد من مع

والتدقيق، والحوكمة، والتدقيق الخارجي، والتحليل والتخطيط المالي،  ،ليةالمخاطر والرقابة الداخ معتمد، ولديها الخبرة في إدارة
 شركة. لل امتثالكضابط ا ها أيض  تم تعيينفقد ( 7/2016) القراربوتخطيط المشاريع. ولغايات االمتثال 

أوفى  ، وقد2016يسمبر في دللرقابة الداخلية دارة المراجعة السنوية اإل ى مجلسأجر ،(7/2016) القرارمن  50 بالمادة عمال  
ومناقشة شؤون الرقابة في اجتماعات المجلس، باإلضافة  ،بمسؤوليات الرقابة الداخلية من خالل مراجعة أداء إدارة المخاطر

تجدر وكانت م رضية.  2016لعام لووجد أن بيئة الرقابة الداخلية  ،لة الصادرة عن لجان المجلسإلى مراجعة التقارير المفص  
  .أي تقرير في أو للسوق عنها اإلفصاح تستدعي أي مسائل 2016خالل العام أن شركة تبريد لم تواجه  ىإلاإلشارة 

 2016( مخالفــات في العام 10

 لج  س  ت  لم حيث  ،المؤسسي وحوكمة الشركات االنضباطبشأن معايير ( 7/2016) القرارأحكام بامتثلت تؤكد شركة تبريد بأنها 
 .2016عام الأي مخالفة خالل 

 

 ( تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة11

 حدد القوانين الداخلية والمتطلبات لما يلي:التي ت   ،قامت شركة تبريد بوضع مدونة قواعد السلوك المهني

 2016مدة العضوية في  األعضاء
المنعقدة  عدد االجتماعات

 2016في العام 
 الحضور

 2016ديسمبر  31إلى  فبراير 24من  خالـــد عبدهللا القبيســـــي 

 اجتماعان 2

 

1 

 1 2016 فبراير 24يناير إلى  01من  علي سعيد البادي الظاهري

 2 2016ديسمبر  31يناير إلى  01من  ارـوليد البيط د الرؤوفـعب

 2 2016ديسمبر  31يناير إلى  01من  يـد الحريمل الشامســمحم
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 مدفوعات غير سليمة؛ 

 سوء سلوك السوق؛ 

 منع االحتيال وغسيل األموال؛ 

 الترفيه والهدايا؛ 

 دين والحكومة؛العمل مع أصحاب المصالح والمور 

 خدمة المجتمع؛ و 

 المجتمعيةوالمسؤولية  االستدامة 

جميع  يجب أن يلتزم بهاالتي  ،والمبادئ والمعايير ،إطار العمل والقيمتبريد شركة بتحدد مدونة قواعد السلوك المهني الخاصة 
التعامل مع الزمالء والشركات  عندك ، وكذلخارجية أخرى ومصادرالتعامل مع الموردين، والعمالء، والمقاولين  عندالموظفين 

 التابعة لشركة تبريد والفروع واإلدارات الداخلية.

بالمبادرات التالية لدعم التحسين  2016عام لاحيث قامت في  ،شركة تبريد بالنهوض بثقافة الصحة والسالمة والبيئة التزمت
 :جميع أصحاب المصلحةمع اإلدارة  التزامعززت  كما، كالخاصة بذل واإلجراءات والبيئة، المستمر في أنظمة الصحة والسالمة

  ؛وتنفيذ إجراءات محددة على مستوى الشركة جديد للصحة والسالمة والبيئة دليلإصدار 

  المةنظام إدارة الصحة والستنفيذ ك، المسائل ذات الصلةب ت عنىتشكيل لجنة توجيهية للصحة والسالمة والبيئة 
 ؛والبيئة

 أ( نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة؛ ب( إدارة مخاطر الصحة والسالمة والبيئة؛ ة داخليةدورات تدريبي إجراء :
 ت( الوقاية من المواد الكيماوية؛

  تنشيطية لنظام تصاريح العمل في جميع محطات تبريد في دولة اإلمارات العربية المتحدة؛ دوراتإجراء 

 النفايات؛ من الحد   وخطط ،يالمدن الدفاع تراخيصو ،المعنية السلطات البيئية من التصاريح تجديد 

  ؛المتاح لجميع الموظفين الصحة والسالمة والبيئة لكتروني لقواعداإلبرنامج التعليم مراجعة وتحسين 

 حمالت تدريب وتوعية بالصحة والسالمة والبيئة؛ 

  األداء المتميز للصحة والسالمة ب(  ؛طر والحوادث المحتملة الوقوعاإلبالغ عن المخا: أ( تتعلق بـجوائز توزيع
 ؛ ت( االمتثال لقواعد الصحة والسالمة والبيئة )الصيانة( ؛والبيئة

 ؛ وتعميم مواضيع شهرية تتعلق بالصحة والسالمة والبيئة 

  ؛الوقوع المحتملة والحوادث المخاطر عن اإلبالغإجراء تحليل لالتجاهات يعتمد على تقارير 

 المحطات ضجيجحول  2015 عامال في أجريت التي االستقصائية الدراسات صادرة عنال التوصيات تنفيذ التأكد من 
 

 
بجميع القوانين البيئية ومعايير السالمة المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة، بموجب بالتقي د تلتزم شركة تبريد 

)نظام إدارة البيئة( وشهادة  2004:14001ISOهادة تصاريح من هيئات البيئة في كل إمارات الدولة. كما أنها حائزة على ش
2008:9001ISO  نظام إدارة الجودة( و(2007:18001OHSA  التي تم تجديدها )نظام إدارة السالمة والصحة المهنية(

 لمدة ثالث سنوات.   2015في العام 

 :بريد علىشركة ت فقد حصلت ما يتعلق بإطالق المياه الملوثة واالنبعاثات في الهواء أما في

 البيئية الموافقة (EC )دبي؛ في إمارة الواقعة لتبريدا محطات لجميع" دبي بلدية" من  

  من البلديات المعنية بعد التعهد بمراقبة بعض المتطلبات المحددة مثل معدل الحموضة المياه الملوثة  طالقإتصاريح
 أي هيئة مماثلة لها في كل من هيئة البيئة أوأثناء إنشاء المشروع والموصلية. ويتم الحصول على هذه التصاريح 

 ا. إمارة، وتكون هذه التصاريح عادة قابلة للتجديد سنوي  
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 الرئيسية في: اتمثلت أهدافه للحد  من النفايات خطة  شركة تبريد  وضعت

 ماية البيئة؛ وح 

   دارة النفايات؛احترازي إل برنامج من خاللمن مواد النفايات  تقليل/الحد 

 ذا البرنامج على جميع المحطات ومواقع المشاريع ومكاتب شركة تبريد. وينطبق ه

ر خوباعتبارها شركة مرافق، تأخذ تبريد على عاتقها مسؤولية توفير خدمة أساسية للمجتمع تضمن راحته ورفاهيته، وال تد  
 سبلالجاد وتسعى دائما إلى إي ،همية  بالغةشركة تبريد لعالقتها بالمجتمع المحلي أ يجهدا  في سبيل ضمان كفاءة خدماتها. لذا، تول

 لتعزيزها. المناسبة
 

من وقت آلخر، إلى رعاية مختلف األنشطة التي تعود بالفائدة على شركة تبريد تسعى وكجزء من مشاركتها في المجتمع ا، أخير  
ا عايير م وتكونوحمالت التنظيف. وقد تنوعت رعاية األنشطة في السابق بين التبرع بالدم  ،المجتمع عندما يكون ذلك متاح 

مع، على الفائدة التي تعتقد الشركة بأنها تضيف للمجتقائمة القرار للمشاركة في رعاية أي نشاط )على سبيل المثال ال الحصر( 
 والتمويل المتاح، ومدى مالئمة تلك الرعاية لها. 

 ( معلومــات عــامة12

 ) أ ( سعــر السهــم12
 ، مبين ا مؤشر السوق ومؤشر القطاع:2016على واألدنى لكل شهر خالل العام ر السهم األيوضح الجدول التالي سع

 

 الشهر
مؤشر  سعـر السهم )درهم(

 السوق
مؤشر 
 القطاع

سعر 
 اإلغالق

 مؤشر السوق المقارن مع
 

 القطاع السوق االدنى االعلى

 %11- %3- 0.985 392 2998 0.93 1.19 يناير

 %7 %9 1.15 430 3240 0.99 1.15 فبراير

 %2 %1 1.20 441 3355 1.13 1.20 مارس

 %11 %11 1.38 457 3492 1.19  1.43 ابريل

 %2- %2 1.34 452 3314 1.30 1.35 مايو

 %6 %5 1.40 447 3311 1.33 1.42 يونيو

 %5 %0 1.48 448 3484 1.40 1.50 يوليو

 %3- %1 1.51 470 3504 1.46 1.59 اغسطس

 %11 %18 1.77 500 3474 1.49 1.77 سبتمبر

 %0 %6 1.80 508 3332 1.73 1.89 أكتوبر

 %5 %10 2.0 537 3361 1.74 2.18 نوفمبر

 %5- %5- 2.01 569 3531 1.99 2.08 ديسمبر
 2016ديسمبر  31كما في  ،سوق دبي الماليالمصدر: 

 

 
 ملكيــة األسهم  )ب(12
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 :2016ديسمبر  31 يوضح الجدول التالي نسب ملكية األسهم كما في
 

 بنوك مؤسسات حكومة شركات أفراد % نسبة الملكية  الجنسية

 0.1 --- --- 0.1 3.8 4.0 عــــــرب

 0.1 --- --- 2.2 4.9 7.2 دول مجلس التعاون

 0.6 --- 0.1 56.6 17.7 75 إماراتيون

 --- --- --- 11.6 2.2 13.8 آخرون
 2016يسمبر د 31كما في  ،ي الماليسوق دبالمصدر:   

 

  أو أكثر %5( تملك ت)12
 :2016ديسمبر  31كما في  ،أو أكثر من رأس المال %5لكون تفيما يلي جدول بأسماء المساهمين الذين يم

 

 التملك % الشركة اسم

 19.88 المنطقة الحرة –شركة االستثمارات العامة 

 13.39 شركة المبادلــة للتنميــة ش.م.ع.

 9.48 ..م.ختال ششركه المتكامله كابي
 2016ديسمبر  31بي المالي كما في سوق د المصدر:

 توزيع ملكية األسهم( ث)12
 

 األسهم عدد المساهمين عدد المملوكة األسهم 
 المملوكة

األسهم  نسبة
 % المملوكة

 5.6 41,536,350 19,465 ألف 50أقل من  1

 9.3 68,653,741 421 ألف 500الف إلى أقل من  50من  2

 22.7 167,934,768 132 مليون 5ألف إلى أقل من  500ن م 3

 62.3 460,364,790 15 مليون 5أكثر من  4

 100 738,489,649 20,033 المجموع 
 2016ديسمبر  31سوق دبي المالي كما في  المصدر:                                      

 بضوابط عالقات المستثمرين)ج(  12

ضابط ا مسؤوال  عن عالقات ، عينت شركة تبريد السيدة/ ليلى محمد المراعشي 7/2016من القرار  35وعمال  بالمادة 
، هاتف رقم: LAlmarashi@tabreed.ae)البريد اإللكتروني: المستثمرين والتواصل مع المساهمين 

عالقات المستثمرين في الصفحة اإللكترونية "التواصل مع  (. تجدون معلومات إضافية حول+97122020399
  .www.tabreed.aeالمستثمرين" على موقع الشركة 

mailto:LAlmarashi@tabreed.ae
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 2016خالل العام  أحداث هـامـة( )ح 12
 

 األحداث التاريخ

 2016 يناير 13

مليار كيلوواط/ساعة من الطاقة  1.3خفض نحو  أنها تمكنت منشركة تبريد أعلنت 
، أي ما يكفي من 2015في دول مجلس التعاون الخليجي خالل العام المستهلكة للتبريد 

  الف مسكن تقريب ا في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 44 الطاقة الالزمة سنوي ا لـ

 2016 فبراير 1

حققت الشركة أداء  قوي ا ، حيث 2015 تائجها المالية المدققة للعامأعلنت شركة تبريد عن ن
واسع في دول مجلس التعاون الخليجي وبتحسين هيكل رأس المال الذي مدفوع ا بحضورها ال

مجلس إدارة  أوصى. ونتيجة  لهذا األداء القوي، %19أدى إلى زيادة العائد على السهم بواقع 
 5فلس للسهم الواحد )مقارنة مع  6إلى  2015الشركة بزيادة أرباح األسهم النقدية للعام 

  (.2014فلس للسهم للعام 

 2016 ارسم 3
فلس للسهم الواحد عن  6صادق مساهمو شركة تبريد على قرار توزيع أرباح نقدية بقيمة 

، وذلك خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي. وتزيد األرباح المصادق عليها 2015العام 
 عن األرباح التي تم توزيعها في العام السابق %20بنسبة 

 2016 أبريل 28
واصلت ، حيث 2016نتائجها المالية المدققة للربع األول من العام  أعلنت شركة تبريد عن

 الواسعة في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. هاالمالي القوي مدفوع ا بعمليات أدائها

 2016يوليو  28

، حيث 2016أعلنت شركة تبريد عن نتائجها المالية الموحدة للنصف األول من العام 
ع ا بأعمال وحدة المياه المبردة األساسية، وبحضورها اإلقليمي واصلت أدائها القوي مدفو

 القوي.

 2016أكتوبر  17

 من التوصيالت. وقد تمكنت من تحقيق أعلنت شركة تبريد أنها تجاوزت المليون طن تبريد
مشروع "دبي باركس آند ل تبريدألف طن  30أكثر من الهام من خالل توصيل  اإلنجازهذا 

 واخرفي أ هاافتتاح والتي تم ألكبر مدينة مالهي متكاملة في المنطقة،الوجهة  ،ريزورتس"
 .  2016 العام

 2016 أكتوبر 27

 واصلتحيث . 2016شركة تبريد عن نتائجها المالية الموحدة للربع الثالث من العام أعلنت 
 الرئيسية األسواق في لعمالئها تبريد طن ألف 30 من أكثر توصيل لالقوى من خال أدائها
 ،مشروع "دبي باركس آند ريزورتس" ذلك في بما الخليجي، التعاون مجلس دول تلفخفي م
 .من التوصيالت تبريد طن مليونال تجاوز من نهامكَّ  ما
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 هيكل الشركة :(1) رقم ملحق
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كة تبريد كما في فبراير  لشرهيكل التنظيمي ال :(2)  رقم ملحق




